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SEXTA

O

Edilson Nobre 
representa o 
Tribunal no CJF

TRF5 abre edital para uso do espaço
reservado ao restaurante

Presidente do TRF5 prestigia encerramento da última turma 
do Telessala de Ensino Médio

Ponto eletrônico

Aniversariantes

Fernando Braga 
Damasceno

Desembargador Federal do 
TRF5

Juiz Federal 
Sérgio de Abreu Brito

SJAL

Lúcia Carvalho e Silva
Núcleo de Gestão Documental

Sábado, dia 29 de junho
Teresa Cristina Fonseca Mendes
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Eduardo de Souza Luna
Gab. Desa Federal Margarida Cantarelli
Raquel Jaciara da Cruz
SOSERVI

Domingo, dia 30 de junho

Juiz Federal 
Francisco Barros e Silva Neto 

SJPE

Lívia Benevides Xavier Correia
Subsecretaria de Administração Predial
Ana Luíza de Almeida Monteiro
Divisão da 1ª Turma
Edna Gonçalves Barbosa
Divisão da 4ª Turma
Roberto Costa Rodrigues
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Luana da Silva Peixoto
Digitalização

Tribunal Regional Federal da 
5º Região – TRF5 informa 

que será iniciada, no próximo dia 
30 de julho, às 9h, uma licitação, 
na modalidade concorrência, para 
cessão de uso de bem público, do 
espaço reservado para o restau-
rante do edifício-sede do Tribunal, 
localizado no 16º andar do prédio. 
Aberto ao público em geral, o es-
paço já dispõe de mesas de már-
more, cadeiras, cozinha industrial, 
balcões em inox, bancadas para 

exposição dos alimentos, 
refrigeradores, entre outros 
itens. 
Concorrência - Poderão 
participar da licitação em-
presas regularmente esta-
belecidas no País que, por 
sua finalidade e ramo de atuação 
principal, enquadrem-se na na-
tureza do objeto do Edital e que 
apresentem a documentação e os 
requisitos exigidos. O Edital já está 
disponível no site do TRF5 (www.

trf5.jus.br), na área Transparên-
cia Pública/Licitações, e na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 
Mais informações através dos tele-
fones: (81) 3425-9853/3425-9854 
ou pelo e-mail: cpl@trf5.jus.br.

A partir da 
próxima se-
gunda-feira, 1º 
de julho, co-
meça a vigorar 
o controle de 
frequência dos 
servidores da 
área admi-
nistrativa do 
TRF5, por meio do sistema de pon-
to eletrônico. Dessa forma, os ser-
vidores lotados nas referidas uni-
dades terão que, obrigatoriamente, 
registrar o horário de entrada e saí-
da do expediente. A medida segue 
orientação do Ato nº 334/2013, 
assinado pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo. Na tarde de ontem, os ges-
tores, responsáveis pelo controle 
de frequência dos servidores, par-
ticiparam de um treinamento sobre 
os procedimentos do sistema de 
ponto eletrônico.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
participou, na tarde de ontem, da 
formatura da sexta turma do Te-
lessala do Ensino Médio, ocorrida 
no auditório da Esmafe. Ao todo, 
foram diplomados 11 servidores 
terceirizados. O curso, ministra-
do por duas professoras, teve a 
duração de 24 meses, período 

no qual os alunos tive-
ram acesso a um mate-
rial didático específico e 
a carteira de estudante. 
Com essa turma, o TRF5 
encerra o programa Te-
lessala, realizado durante 
seis anos, em virtude do mesmo 
ter sido extinto pela Secretaria 
de Educação de Pernambuco. Em 

setembro, os alunos da última 
turma do Telessala de Ensino 
Fundamental concluirão o curso.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, participa hoje, 
às 14h, de sessão ordinária no 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF). O magistrado estará re-
presentando o presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, na reunião, 
que tratará de assuntos admi-
nistrativos e orçamentários da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus.


